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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2016,
VEDBÆK BÅDELAUG
TIRSDAG, DEN 19. APRIL 2016 PÅ VEDBÆK SKOLE

1) VALG AF DIRIGENT
Formanden, Søren Skifter, bød de 25 fremmødte medlemmer velkommen til VB88's 2016
generalforsamling og foreslog Thomas Bonnor som dirigent.
Generalforsamlingen godkendte forslaget, og Thomas Bonnor takkede for valget.
Thomas Bonnor kontrollerede og konstaterede generalforsamlingens rettidige og lovlige
indvarsling i henhold til lovenes § 5, da indkaldelsen var offentliggjort den 7. marts 2016 og da
den afholdes i sidste halvdel af april måned iht vedtægterne, er den dermed lovlig.
Herefter gav han ordet til formanden, Søren Skifter.

2) FORMANDENS BERETNING
Som de fleste af jer vil huske, blev jeg valgt som formand sidste år da Niels de Bang fratrådte
sit mangeårige formandskab. Niels har været meget behjælpelig med overlevering, råd og
dåd og det skal du have tak for – det har været en stor hjælp.

Jeg har ligeledes afløst Niels som næstformand i bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond
Vedbæk Havn (“Fondsbestyrelsen”). Sidstnævnte har givet mig et indblik i Vedbæks Havns
virke som jeg ikke kendte så meget til før og det har været en god og positiv oplevelse.
Det har været en fornøjelse at se havnebyggeriet afsluttet og nu ser vi også frem til at
landprojektet bliver færdiggjort.
Vi glæder os selvsagt også til, at havnen kommer i normal drift igen – også i forhold til
økonomi, så vi forhåbentlig kommer til at se en fornuftig drift der muliggør fortsat fastholdelse
af vores takster eller det der er bedre.
Jeg kommer ikke til at berøre havnebyggeriet som sådan, idet jeg ikke selv har været
involveret i dette. Vi er imidlertid så heldige at Borgmester og formand for Den
Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn, Jens Ive er vores indlægsholder i dag og vil orientere
om netop havneudvidelsen og status på det igangværende landprojekt.
Ud over at jeg har tilegnet mig viden om forholdene i Vedbæk Havn på et mere holistisk plan,
så har vi i bådlauget fortsat vores arbejde med medlemskartoteket og opdatering af samme.
Det kommer Catherine ind på senere. Ligesom havnen har oplevet et generationsskifte og
afgang af gamle bådpladslejere, har vi i her i bådelauget desværre måtte følge med ned –
med udmeldinger til følge. Vi har ikke helt formået at få tilgang af medlemmer svarende til
tilgangen af nye bådpladslejere i den nye havn. Det skyldes måske at nye bådpladslejere
først lige er landet – en del har faktisk ikke besat deres plads med en båd endnu.
Havnebyggeriet har også sat mange af havnens interessenter på prøve, særligt
sportsklubberne har brugt rigtigt meget energi på at få enderne til at mødes – både internt og
klubberne imellem. Samarbejdsudvalget har således brugt al energi på dette arbejde og det
er min vurdering, at det fortsat ikke er realistisk at opnå tilslutning til en brugbar revidering af
SU’s vedtægter, som kunne bringe SU i balance og ajourført ift. repræsentation af
interessenterne i Fondsbestyrelsen.
Det er blevet endnu tydeligere, at SU er en sammenslutning af sportsklubber der nu også er
en huslejerforening, hvorimod Vedbæk Bådelaug alene repræsenterer bådpladslejernes
interesser.
For mig er det en helt naturlig opdeling af forskellige interesser. Af samme grund bør de ikke
blandes sammen i et samarbejdsudvalg. Udvidelsen af havnen med rigtig mange nye
bådpladslejere, gør det mere aktuelt end nogensinde før, at havnens eneste indtægtskilde
bortset fra restaurationen, bliver direkte repræsenteret i fondsbestyrelsen, ligesom
sportsklubberne bør have samme mulighed.
Bådelaugets bestyrelse og jeg vil derfor fortsat arbejde på, at vi får organiseret os på en ny
måde der er tidssvarende for hvordan Vedbæk havn ser ud i dag – og i morgen.
Vi ønsker fremadrettet et samlet talerør for samtlige bådpladslejere i Vedbæk havn ved en
direkte repræsentation i fondsbestyrelsen. Det er den eneste fornuftige organisering, der som
sidegevinst vil lette arbejdet for havnekontoret, fondsbestyrelsen og alle andre interessenter.

Herudover er det min overbevisning, at en sådan opdeling af interesser og repræsentation, vil
give et langt bedre samarbejde og stemning på havnen. Ingen føler sig udelukket og hver part
får lejlighed til at tale deres sag på en velorganiseret måde. Det giver overskud og lyst til at
være sammen om alle de gode ting Vedbæk Havn har at byde på.
Jeg vil lige slutte af med at meddele, at Henrik Marcher er udtrådt af bestyrelsen, idet han er
flyttet til Helsingør og ligeledes har fundet plads til sin båd der. Vi takker Henrik for en god
indsats og godt samarbejde.
Vi skal senere vælge en ny suppleant.
Tak.
Thomas Bonnor spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.
Stig Hoffland efterlyste en uddybbelse af historikken for forholdene mellem
samarbejdusvalget (SU) og Vedbæk havns Fondsbestyrelsen (VHB).
Søren Skifter : Sportsklubberne skal betale husleje til havnen. Bådpladslejere vil ikke
akceptere at deres penge skal gå til andet end havnens formål. Sportsklubbernes økonomi er
trængt. “Når krybben er tom, bider hestene”.
Vedbæk Bådelaugs rolle er at være vagthund for havnens økonomi. Det er derfor ikke
optimalt at vi er repræsenteret I Havnens Fondsbestyrelse via et samarbejdsudvalg for
sportsklubberne.
Har man betalt sin bådpladsdsleje skal man være medlem og have en stemme. Vedbæk
bådelaug startede som en protestforening men er nu en ganske almindelig
samarbejdspartner for havnens bestyrelse.
Der efterlyses nye vedtægter for havnens Fondsbestyrelse .
Hvem bestemmer Fondsbestyrelsens sammensætning ?
Jens Ive, formand for Havnens fondsbestyrelsen oplyste at Fondens vedtægter skal være
godkendte af Civilstyrelsen, af erhvervsstyrelsen og af kommunalbestyrelsen. Nuværende
medlemmer kan ikke udmeldes uden deres samtykke. Jens Ive mente at man derfor i SU
skulle blive enige om en fast repræsentation for bådspladslejerne.
Ejnar Falk Hansen spurgte til medlemstallet.
Der er pt en god udlejningsstituation med kun 22 ledige pladser. Manglende medlemstilgang
menes at skyldes manglende kendskab til Vedbæk Bådelaug. Der vil derfor blive uddelt
brochurer om VB88 på bådenes søgelænder når bådene er kommet I vandet.
Mark Krølner efterlyste referater fra Fondsbestyelsens møder på Havnens hjemmeside.
Disse referater har tidligere været tilgængelige på Vedbæk havns hjemmeside. Jens Ive
mente at det måtte skyldes en fejl som han vil sørge for at få rettet.
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning som blev

godkendt med akklamation.

3) GODKENDELSE AF REGNSKAB
Catherine Rechnitzer gennemgik medlemsituationen og fortalte at der I årets løb har været en
del udmeldelser fra medlemmer der ikke længere har båd, et par der er flyttet til anden havn
og et par der ikke længere ønsker medlemskab.
Medlemmer der ikke har betalt kontingent 2015 efter at være blevet rykket 3 gange bliver
slettet.
Herefter skulle medlemskartoteket være opdateret og vi er nu 289 medlemmer med 18 nye
tilmeldte siden sidste generalforsamling. Catherine opfordrede derfor til at alle spreder
kendskabet til Vedbæk Bådelaug for at få flere af de nye bådpladslejere til at melde sig ind i
VB88.
Catherine opfordrede alle til at sørge for at sende evt opdateret mailadresse, da det er den
måde vi kommunikerer på.
Herefter blev regnskabet, der var behørigt underskrevet af revisorerne, delt ud og vist på
skærm.
Der har I år været usædvanlig store udgifter da Vedbæk bådelauget har foræret
halmballevogne og andre gaver til den nye havn..
Endvidere har Vedbæk Bådelaug anskaffet nye VB moleflag og salingsflag. Endelig er der
trykt brochurer til information af bådpladslejere om VB88.
Årets resultat var – kr. 21 773, med en egenkapital på kr. 57 735.
Pga af det tidligere 3 årige kontingent var der hensat kr. 5.240,- som forudbetalt kontingent for
2015. En del kontingenter 2015 er først betalt I 2016 og vil først fremgå af regnskabet for
2016.
Dirigenten spurgte om generalforsamlingen havde kommentarer til regnskabet.
Der blev stillet spørgsmål til de usædvanlige store udgifter.
CR oplyste supplerende at VB har foræret 6 nye halmballevogne til havnen (ca 19 000 kr)
samt moleflag til Vedbæk havn og dækket ekstraudgifter til flagmasten.
Endvidere har Vedbæk Bådelaug anskaffet 3 nye VB moleflag samt nye salingsflag (100 stk)
da nuværende beholding snart forventes solgt ud. Endelig er der produceret brochurer
forfattet af Jesper Winther Andersen til information af bådpladslejere om VB88.
Bjarne Bitsch spurgte om lignende udgifter forventes I det kommende år.

Formanden, Søren Skifter, oplyste at det ikke er tilfælde.
Dirigenten spurgte om der var yderligere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, hvilket
ikke var tilfældet, hvorefter regnskabet blev godkendt med akklamation.

4) VALG TIL BESTYRELSEN
Thomas Bonnor gjorde opmærksom på, med henvisning til vedtægterne, at bestyrelsen
konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består
at 5 til 7 medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for en 2 årig periode.
Suppleanterne vælges hvert år.
Bestyrelsesmedlemmer:
Af bestyrelsesmedlemmerne var følgende på valg:
Catherine Rechnitzer- villig til genvalg
Troels Thunbo - villig til genvalg
Ovenstående bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt ved akklamation.

Suppleanter:
Jørgen Riis Andersen - villig til genvalg og blev genvalgt ved akklamation.
Peter Trock-Jansen - foreslået som suppleant, blev valgt ved akklamation.

Revisorer:
Niels Friis Hansen, villig til genvalg
Leif A. B. C. Hansen, villig til genvalg
Begge revisorer blev genvalgt ved akklamation.
.

5) INDKOMNE FORSLAG, HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
FOR DET KOMMENDE ÅR.

Bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent på kr. 100,00 pr. bådpladslejer, uanset antal
tilmeldte familiemedlemmer og/eller medejere.
Generalforsamlingen godkendte forslaget. Kontingentet gælder for 2016.

6) EVENTUELT
Thomas Bonnor spurgte om der var nogen der havde spørgsmål eller kommentarer, for så
var ordet frit.
Da der var ikke flere der ønskede ordet, erklærede Thomas Bonnor generalforsamlingen for
afsluttet.
Søren Skifter takkede Thomas Bonnor for ledelsen af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

Dette referat godkendes:

Sign. Thomas Vincent Bonnor

